gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 28 juni 2021.
Onderwerp
Jaarstukken 2020
Advies raadscommissie
Debatstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteid besluit
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstaar 2020 vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 5.910.662 voor sub a conform bestendig beleid als volgt te
bestemmen en voor sub b als effect voortvloeiend uit de coronapandemie:
Toevoeging aan de reserve beleidsplan
€ 5.410.662
Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk ICT bestuursdienst
€ 500.000
Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde bestuur op de
uitvoering van begroting van 2020, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2020.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2020 die in het teken staat van de uitvoering van
de begroting, onder de omstandigheden van de coronapandemie, maar niet in het teken van de
coronapandemie. Voor het overgrote deel heeft het college de begroting kunnen uitvoeren, zoals u in
deze verantwoording kunt lezen.
Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming
Raming begroting na
wijziging

€ 11.172.477
-€5.261.815
€5.910.662
Realisatie begrotingsjaar

Begrotingsafwijking

00 Bestuur en ondersteuning

€-14.707.116

€-13.886.371

€ 820.745

01 Fysieke leefomgeving

€-18.385.436

€-10.989.651

€ 7.395.785

02 Sociale leefbaarheid

€-12.903.605

€-11.201.931

€ 1.701.674

03 Economische ontwikkeling

€-1.363.527

€-1.324.648

€ 38.879

04 Dienstverlening en besturen

€ -3.059.895

€-3.031.435

€ 28.460

05 Financiën

€93.596.119

€ 94.055.502

€459.383

06 Krachtig Noordoostpoider

€-44.160.957

€ -42.448.989

€ 1.711.968

€-984.417

€ 11.172.477

€ 12.156.894

€ 994.452

€-5.261.815

€ -6.256.267

€10.035

€5.910.662

€ 5.900.627

Resultaat voor bestemming
Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

De bestemming van het rekeningsaldo van € 5.910.662 na resultaatbestemming, vindt gelijktijdig
plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2020.
Argumenten
1.1 Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar
volgende op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente
Noordoostpolder
1.2 Het jaarverslag dient overeenkomstig de jaarrekening vastgesteld te worden door de raad.
Kanttekeningen
De rekening in één oogoplag (RIEO) volgt, zoals te doen gebruikelijk, nog. De RIEO wordt
voorafgaand aan de raadsvergadering aan de gemeenteraad aangeboden.
Planning/uitvoering
Binnen twee weken na vaststelling van de jaarstukken en in ieder geval vóór 15 juli 2021 dienen de
jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.
Bijlagen
Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder
Steller

: de heer J.E. Wijnants
: mevrouw M.H. Bast; 0527 63 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, no. 21.0003116;
gelet op artikel 198 Gemeentewet;
BESLUIT:

1.
2.

Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2020 vast te stellen.
Hierbij het positieve resultaat ad € 5.910.662 voor sub a als effect voortvloeiend uit de
coronapandemie, voor sub b voortvloeiend uit amendement 2021-07-15b (GL) ‘€ 100.000
voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen’, voor sub c conform bestendig beleid als
volgt te bestemmen:
a. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk ICT bestuursdienst € 500.000
b. Toevoegen aan de reserve beleidsplan met het oormerk verduurzaming gemeentelijke
gebouwen € 100.000
c. Het overige toevoegen aan de reserve beleidsplan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2021,
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